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محمد م. األرناؤوط

ــنــــا فــــــي الـــــُعـــــقـــــود األخـــــيـــــرة  ــديــ لــ
ق بــتــأريــخ الــِبــاد 

ّ
 تتعل

ٌ
إشــكــالــّيــة

العثماني  الُحكم  خــال  العربية 
ــرون؛ وهــي  ــ ــــذي اســتــمــرَّ حـــوالـــي أربـــعـــة قــ الـ
 . تــجــمــع مــا هــو َمــنــهــجــيٌّ بــمــا هــو ِســيــاســيٌّ
ـــه ال ِمــصــداقــّيــة لــتــأريــٍخ مــن دون 

َّ
ونــظــرًا ألن

خــن العرب   نتائج املــؤرِّ
َّ
وثــائــق، ُيــاَحــظ أن

كــانــت تعتمد أكــثــر على الــوثــائــق واملــراجــع 
ــلــطــنــة  ــق بــمــركــز الــسَّ

َّ
األوروّبــــيــــة الــتــي تــتــعــل

)إســـطـــنـــبـــول( وِنــــظــــام الـــُحـــكـــم أو الـــواليـــات 
الّدولة  فيه  كانت  الــذي  الوقت  في  العربية، 
ها عشرات ماين  فت وراَء

َّ
الُعثمانية قد خل

الَوثائق عن الواليات العربية. 
ــأّول َمــن   تــونــس بــالــذات ارتــبــطــت بــ

ّ
ومـــع أن

تــنــّبــه ألهــّمــيــة الــوثــائــق الــعــثــمــانــيــة، وذهــب 
ــاَد مــنــهــا  ــفــ ــتــ إلـــــى إســـطـــنـــبـــول ألجـــلـــهـــا واســ
ــات  )عـــبـــد الــجــلــيــل الــتــمــيــمــي( مــنــذ ســتــيــنــيَّ
حــق 

ّ
الــا الجيل  َم 

ُّ
تعل  

ّ
أن  

ّ
إال املــاضــي،  الــقــرن 

الــوثــائــق  مـــراكـــز  إلـــى  ـــه  والـــتـــوجُّ للعثمانية 
فـــي تــركــيــا، ال ُيـــقـــاَرن بــمــا هـــو مـــوجـــود من 
اهــتــمــام فـــي مـــراكـــز األبـــحـــاث والــجــامــعــات 
العقود  تلك  األوروّبــيــة واألميركّية. وخــال 
َج االهـــتـــمـــام بـــالـــوثـــائـــق الــعــثــمــانــيــة،  تــــمــــوَّ
واستخدامها في التأريخ للواليات العربية، 
العربية  املنطقة  فــي  الّسياسية  بات 

ُّ
بالتقل

التي كانت تقترب حينًا وتبتعد حينًا عن 
تركيا الحالية. وهــو ما كــان ينعكس ليس 
فقط على الوصول للوثائق العثمانية )التي 
ما على 

ّ
ُيفترض أن تكون لها األولوية( وإن

الــواليــات  تلك  فــي  العثماني  الُحكم  ُصـــورة 
ــبــة 

ّ
ــة أو مـــزاجـــيـــة مــتــقــل ــــخ ســـرديـ ــــرسِّ

ُ
الـــتـــي ت

الّسياسية. وعلى عكس ما  تبعًا لألوضاع 
ُيعتقد، كما يبدو في الِكتاب الذي نتناوله 
»الباد العربية في الوثائق العثمانية«، ال 
سم الوثائق العثمانية بتجميل األوضاع 

ّ
تت

 
ِّ

 بكل
ً
م صورة في الواليات العثمانية بل تقدِّ

 هذه 
ُ

ا َيجعل تناقضاتها عن األوضـــاع، ممَّ
سُم بمصداقّية أكبر.

ّ
الوثائق تت

ــاء تـــأســـيـــس »مـــركـــز  ــ ــيـــاق جـ ــذا الـــسـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــــون والـــثـــقـــافـــة  ــنـ ــ ـ

ُ
ــف ــ ــــاريــــخ والـ

ّ
ــت ــلــ األبـــــحـــــاث لــ

اإلســامــيــة« فــي إســطــنــبــول )املــشــهــور أكثر 
مة 

ّ
ِقبل »منظ إرسيكا( عام 1982 من  باسم 

ــمــــر اإلســــــامــــــي« )مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  املــــؤتــ
 من 

ً
 واسعة

ً
اإلسامي حالّيًا(، ليفتَح مساحة

ول  التواُصل والتفاُعل بن املؤّرخن في الدُّ
ســواء  العثمانية،  ولــة  الــدَّ عــن  انبثقت  التي 
الندوات واملؤتمرات أو من خال  من خال 
املطبوعات التي ترّكز على التاريخ املشترك. 
وعــلــى الــرغــم مــن األزمـــة املــالــيــة للمركز في 
السنوات األخيرة، التي نشأت من عدم دفع 
ب عليها ألجل 

ّ
مة مِلا يترت

ّ
غالبّية ُدول املنظ

املركز تبدو  إدارة   
ّ
أن  

ّ
إال املركز،  تمويل هــذا 

مــعــنــّيــة بــاســتــمــرار بــعــض املــشــاريــع املهّمة 
ومنها مشروع »الباد العربية في الوثائق 
ارتــبــط منذ صـــدوره في  الـــذي  العثمانية«؛ 
ص  عام 2010 باسم املؤّرخ العراقي واملتخصِّ
في الوثائق العثمانية الباحث فاضل بيات. 
دًا 

ّ
ومع هذا املشروع الكبير الذي ُيثمر مجل

 عام لم يعد هناك من مبّرر لتجاُهل 
ِّ

في ُكل
خــون  املــؤرِّ كــان  إذا   

َّ
إال العثمانية،  الــوثــائــق 

العرب ينتظرون أن تصلهم إلى بيوتهم. 
د األخير العاشر، عن 

َّ
جل

ُ
ق بامل

َّ
وفي ما يتعل

ــرًا فــي إسطنبول 
ّ

تــونــس، الـــذي صـــدر مــؤخ
مأخوذة  ُمعظمها  وثيقة   120 لدينا   ،2022
من »دفاتر املهّمة« في األرشيف العثماني، 

واجبة  ُسلطانية  أحكامًا  تتضّمن  التي  أي 
ـــؤون الــعــســكــريــة 

ُّ
ــق بـــالـــش

ّ
الــتــنــفــيــذ، وتــتــعــل

عية.  واألمــنــيــة واإلداريــــة والــعــاقــات مــع الرَّ
ــارة  ــ ــق بــتــونــس، تـــجـــدر اإلشـ

َّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

ارتــبــط بحكم  التونسي  الَكيان   
َّ
أن إلــى  هنا 

األســرة الَحفصية منذ عام 1228، ولكن مع 
ع  فتح العثمانّين للجزائر )1516(، والتوسُّ
بــادر حاكُمها  تونس  باتجاه  الــشــرق  نحو 
ـــفـــاُهـــم 

َّ
الــحــفــصــي مــــــوالي الـــحـــســـن إلـــــى الـــت

ــت قــواتــهــا تــونــس 
ّ
مـــع إســبــانــيــا الــتــي احــتــل

)1535(. ولكن ما قامت به القوات اإلسبانية 
يهّبون  كان  السُّ جعلت  وتدمير  مجازر  من 
ه أحمد 

َ
ابن الَحسن وُينّصبون  مــوالي  ضــّد 

 
ً
الثالث عام 1542، الذي أصبح يحكم منطقة

 حول تونس بعد أن أصبحت معظم 
ً
صغيرة

ــا لــواليــة  ــ خـــــرى تــتــبــع إّم
ُ
ــــدن والـــبـــلـــدات األ ـ

ُ
امل

العثمانيون  فتحها  الــتــي  الــغــرب  طــرابــلــس 

بقيت  عليه،  الجزائر.  لوالية  أو   ،1551 عــام 
تـــونـــس هـــدفـــًا إلســبــانــيــا الـــتـــي َســـعـــت إلــى 
ــام  ــــف مــــع الـــَحـــفـــصـــّيـــن، ولــــذلــــك قـ

ُ
ــال ــــحــ

َّ
ــت الــ

لطان العثماني عام 1572 بتعِين علي  السُّ
يستقّر  لم  ولكن  تونس،  على  حاكمًا  باشا 
العثماني،  الُحكم  الوالية تحت  وضــُع هــذه 
الــوزيــر ِســنــان باشا بحملٍة   بعد أن قــام 

ّ
إال

ــّد االحـــتـــال اإلســبــانــي لتونس  َبـــحـــرّيـــٍة ضـ
ــــوادي« فــي 1574،  الـ انــتــهــت بمعركة »حــلــق 
وآلــــت تــونــس بــعــدهــا إلــــى واليــــة عثمانية 
صــغــيــرة بـــن واليـــتـــن كــبــيــرتــن: طــرابــلــس 

الغرب والجزائر.
العثمانية  الوثائق  تكشف  السياق  هذا  في 
عن عدم استقرار حدود هذه الوالية، بسبب 
ــن بضمِّ 

َ
ــذكــورت

َ
ــام الــوالَيــتــن امل مــطــالــب ُحــكَّ

يروان، وغيرها 
َ
ناطق مثل الق

َ
بعض املدن وامل

ّمت إلى والية طرابلس 
ُ

من النواحي التي ض
عــيــَدت الحقًا ِبــنــاًء على مطالب 

ُ
الــغــرب، ثــّم أ

ــى 1576 - 
ّ
ــط حــت ــكــان. وبــقــي هـــذا الــتــخــبُّ الــسُّ

1577 حن تّم إلحاق تونس بوالية طرابلس 
 وتعين حيدر باشا 

ً
الغرب، ثّم فصلها ثانية

زاع 
ّ
خرى، بقي الن

ُ
واليًا عليها. ومن ناحية أ

ــن إلى 
َ
حــول قــابــس وصــفــاقــص بــن الــواليــت

لطاني عام 1588 بعودة  أن صدر الُحكم السُّ
لواء صفاقص إلى والية تونس.

 الــوثــائــق 
ُ

وعــلــى عــكــس مــا ُيــعــتــقــد، ال تــجــّمــل
ــد الُحكم العثماني 

َّ
ــجــل

ُ
املــوجــودة فــي هــذا امل

 مِلا هو 
ً
 موضوعية

ً
الجديد، بل تقّدم صــورة

عية أو  موجود، سواء من اهتمام املركز بالرَّ
عية. ومن هذا لدينا  من تعّدي الُوالة على الرَّ
 مــن أحــد األمــــراء املحلين 

ٌ
 مــرفــوعــة

ٌ
عــريــضــة

الــقــيــروان( فــي 1576، إلى  يب أمير 
ّ
الط )أبــو 

هم فيها والــَي تونس رجــب بك 
ّ
لطان يت السُّ

ط  والــتــورُّ عايا  الرَّ على  عدي 
َّ
والت بالتجاُوز 

الفقراء  أمـــوال  ــســاد واغتصاب 
َ
ف فــي قضايا 

ــزيــنــة، وتــأكــيــد 
َ

واخـــتـــاس وهــــدر أمــــوال الــخ
أعــــيــــان تــــونــــس عـــلـــى ذلـــــــك، وهـــــو مــــا جــعــل 
ما  واســـتـــرداِد  حقيق 

ّ
بالت ُيطالب  لطان  السُّ

ُيثبت على الوالي ورجاله من حقوق. ولدينا 
 من أهالي تونس عام 1585، 

ٌ
 مشابهة

ٌ
عريضة

همون فيها 
َّ
لطان ويت  بها إلى السُّ

َ
يتوّجهون

ــه »اغــتــصــب 
ّ
والــــي تــونــس مصطفى بــك بــأن

ــرع الــشــريــف  ومـــارَس 
ّ

حقوقهم ِخــافــًا لــلــش
وهو  عليهم«،  كبير  بشكل  والتعدي  لم 

ُّ
الظ

الــواليــة  ُيــخــاطــب قــاضــي  لطان  مــا جعل السُّ
»أن  الـــحـــقـــوق دون  ــرداد  ــ ــتـ ــ بــالــتــحــقــيــق واسـ

يبدي املحاباة ألّي طرف«.
قة 

ّ
خرى، تكشف الوثائق املتعل

ُ
ومن ناحية أ

بــالــجــانــب االقــتــصــادي أيــضــًا عــن فــســاد في 
املــيــزانــيــة نتيجة  إلــى عــجــٍز فــي  أّدى  اإلدارة 
ــزيــنــة، وهـــو مــا أّدى عــام 

َ
ــوارد الــخ تـــراُجـــع مــ

ـــزنـــة 
َ

الـــخ عــــن إرســــــــال  ــــف 
ُّ
ــوق ــتــ الــ ــــى  إلــ  1580

الــســنــويــة مــن الـــواليـــة إلـــى إســطــنــبــول التي 
كـــانـــت تــبــلــغ 25 ألــــف لـــيـــرة ذهـــبـــيـــة. ويــبــدو 
ــه لــديــنــا ُحكم  ـ

ّ
ت، ألن  هـــذه الــحــالــة اســتــمــرَّ

ّ
أن

ُسلطاني موّجه إلى قاضي تونس في 1584، 
عــايــا فــي تونس لدفع  غ عــن إخــضــاع الــرَّ

ّ
ُيبل

سوم وإعفاء األغنياء منها مّما أّدى إلى  الرُّ
ر 

ّ
زينة. ومن هذا الفساد الذي أث

َ
عجٍز في الخ

 من 
ٌ
لدينا عريضة االقتصادية  الحياة  على 

 1585 فــي  العثماني  لطان  السُّ إلــى  األهــالــي 
 عن قيام ُوالة تونس بشراء بضائع 

ُ
تكشف

ــَد ذلـــك  ــعـ ـــجـــار بـــثـــمـــٍن بـــخـــٍس وبـــيـــِعـــهـــا بـ
ُّ
الـــت

لألهالي بثمٍن ُمرتفع. وتكشف وثائق أخرى 
تعود إلى عاَمي 1587 - 1588 عن تنامي دور 
 

ِّ
العسكر اإلنــكــشــاريــة وقــيــامــهــم بــابــتــزاز كــل

عطيات جديدة، وهو لم 
ُ
واٍل جديٍد ملنحهم أ

يكن واِردًا في الواليتن املجاورتن، وهو ما 
ــُوالة إلــى تعويض ذلــك بفرِض  كــان ُيــرغــم الـ
ضــرائــَب جــديــدٍة على األهــالــي الــذيــن كانوا 
ــزوح عــن مناطقهم، 

ُّ
بــالــن َيشكون ويــهــّددون 

 
ّ
ــي ألن ــ ــوالـ ــ ــــب الـ

ّ
ــلـــطـــان يــــؤن ــّمــــا جـــعـــل الـــسـ مــ

 على 
ُ
»أهــالــي الــواليــة لــم تــُعــد لديهم الــقــدرة

لم والتعدي مّما أّدى 
ّ
الَبقاء بسبب كثرة الظ

بمعظمهم إلى النزوح عن الوطن«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(  

تونس 
في الوثائق العثمانية

لم يعد هناك من 
مبّرر لتجاُهل الوثائق 

العثمانية عربيًا

قّدمت »الوثائق« 
العثمانيين موضوعيًا بين 

الرعاية والتعّدي

»املــركــز  عــن  تــرجــمــان«، صــدر حديثًا  ضمن »سلسلة 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات« كتاب بن عاملن: 
التركي  واألكاديمي  للمؤّرخ  العثمانية  الدولة  بناء 
جمال قفادار، بترجمة محمد عثمانلي ومراجعة عمار 
تأسيس  الكالسيكية  الـــدراســـة  هـــذه  تــتــنــاول  بــوعــشــة. 
في  الحداثة  معالم  العثمانّيني  ر  وتبصُّ العثمانية  الدولة 
ــك، يــحــاول  ــ مــطــلــع الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر. ومـــن خـــالل ذل
ف أن ينسج تصّورًا عاّمًا ُيناقش فيه النظريات التي 

ّ
املؤل

األكاديمية  الفضاءات  في  العثمانية  الدولة  بناء  تناولت 
التركية والغربية، وأن ينسج منظورًا نقدّيًا لفهم فلسفة 

ذلك التاريخ.

األدب  كتاب  رًا 
ّ
مؤخ كامبردج«، صــدر  »منشورات  عن 

أدلــني جونز  البريطانّيني  ني 
َ
الباِحث تحرير  واملناخ، من 

ــــى التحقيق  ــجــه الــعــمــل إل
ّ
بـــتـــرا وكــيــلــي ســـولـــتـــزبـــاك. يــت

الــرابــطــة مــا بــني األدب واملــنــاخ، ويسعى إلى  فــي العالقة 
ح 

ّ
ليوض األدب،  املناخ في  تقديم سلسلة حول تمثيالت 

البيئية  رات  التغيُّ فهم  في  املساعدة  لــألدب  ُيمكن  كيف 
ــي يــمــكــن أن  ــ ــ الـــحـــاصـــلـــة. كـــمـــا يــكــشــف عــــن تــــاريــــخ أدب
ــعــاصــرة، 

ُ
ــات الــتــلــوث امل يــكــون مــصــدرًا ُمــفــيــدًا لفهم أزمــ

ويستكشف حضور املناخات في مجموعة من األنماط 
وتاريخية  ثقافية  نظر  وجــهــات  ومــن  املختلفة،  األدبــّيــة 

وعرقية وجندرية وطبقية متنوعة.  

الــســوري  الفلسطيني  والــكــاتــب  للباحث  حــديــثــًا  صـــدرت 
لفائف  الــلــصــوص:  ملك  بــعــنــوان   

ٌ
روايــــة تيسير خلف 

إيــونــوس الــســوري عن »منشورات املــتــوّســط«. يستند 
يــغــادر  إلـــى قــّصــة حقيقية بطلها كــاهــن ســــوري  الــعــمــل 
تــاريــخ اإلمــبــراطــوريــة  ثــــورة للعبيد فــي  لــيــقــود أّول  بــلــده 
ة في 

ّ
 ُمستقل

ً
م مملكة ــس سنة 136 ق.  ويــؤسِّ الرومانية، 

تب النّص 
ُ
ية، حاربتها روما ألربع سنوات. ك

ّ
جزيرة صقل

الــذي يدافع عن نفسه وعــن تجربته  على لسان إيونوس 
القصيرة في الحكم بعد عودته املفتَرضة إلى مسقط رأسه 
مدينة آفاميا السورية. من روايات خلف األخيرة: »مذبحة 

الفالسفة« )2016(، و»عصافير داروين« )2018(.

املشروطة وصراع السلطة في إيران، عنوان الكتاب 
الذي صدر حديثًا للباحث خضير البديري عن »دار األّيام 
الدستورية  الــثــورة  إلــى  الكتاب  يعود  والــتــوزيــع«.  للنشر 
وُسّميت  إيــران بني عامي 1905 و1911  التي شهدتها 
»املشروطة«، وقادت إلى تأسيس أّول برملان في البالد  بـ
الطباطبائي  محمد  بزعامة  الدستوريني  بني  مع صــراع 
نيابي،  ديمقراطي  بحكم  املطالبني  البهبهاني  الله  وعبد 
وانتهى  القاجاري،  الدين  مظفر  السلطان  أنصار  وبــني 
بنجاح الثورة بتحقيق اإلصالحات املنشودة التي انقلب 
تأثير  يـــدرس  كما  مــيــزرا،  علي  محمد  السلطان  علبها 

الثورة على بلدان الجوار.

مظاهر  كتابها  فــي  بومعزة  نــوال  الباحثة  تستعرض 
التجريب وآلياته في الرواية العربية الجزائرية 
الــجــديــدة الــصــادر حــديــثــًا عــن »ألــفــا لــلــوثــائــق«، نشأة 
ــقــرن املـــاضـــي، ثم  الـــروايـــة الــجــزائــريــة فــي أربــعــيــنــيــات ال
ومــضــامــني  والــثــمــانــيــنــيــات،  السبعينيات  فــي  تــطــّورهــا 
العقود،  تلك  طــوال  بالعربية  املكتوبة  الــروائــيــة  األعــمــال 
ــــى الــتــجــريــب فـــي بــنــيــة الـــســـرد املــمــتــّد حتى   إل

ً
وصـــــوال

لها 
ّ
وتمث الــروائــي،  والشكل  التقنيات  على صعيد  اليوم 

لــخــطــابــات مــتــعــّددة؛ ســيــاســيــة وأســطــوريــة وتــاريــخــيــة، 
أزمات  بينها  الصراع  يعكس  التي  الشخصيات  وتنّوع 

املجتمع، إلى جانب االهتمام بالبنية الزمكانية.

عـــن »مـــنـــشـــورات جــامــعــة بــريــنــســتــون«، صـــدر حديثًا 
لفهمنا  داخلي  تاريخ  الكونيات:  علم  قــرن  كتاب 
الحديث للكون ألستاذ الفيزياء بي. جي. إي. بيبلز. 
يتناول الكتاب تاريخ علم الكونيات الذي بدأ مع النظرية 
سبية أللبرت أينشتاين ومفهومه عن كون متجانس 

ِّ
الن

ــهـــرت مـــســـاهـــمـــات بـــــــارزة مــــن عــلــمــاء  ــّم ظـ ــ فــلــســفــّيــًا، ثـ
ــت مــجــهــولــة لــزمــن مثل 

ّ
اســتــطــاعــوا تفسير ظــواهــر ظــل

املظلمة  واملــادة  املــادة،  الكبير، وتوزيع وحركة  االنفجار 
تخمينات  من  وأحيانًا  عميقة  رؤى  من  انطلقت  والتي 
العديد من  إلى جانب  الحظ باختبار صّحتها،  حالفها 

املنعطفات الخاطئة في تاريخ هذا العلم.

»الهيئة  عليها  تــقــوم  الــتــي  عاملية«  آفـــاق  »سلسلة  فــي 
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة« فــي مــصــر، صـــدرت حديثًا 
ــنـــي الـــحـــديـــث،  ــيـ ــرح الـــصـ ــ ــسـ ــ ــن املـ ــ مــــخــــتــــارات مـ
ـــفـــني، ُهــــم: تــشــن ليتينغ، 

ّ
ــة مـــؤل

ّ
 تــضــّم نــصــوصــًا لــســت

وديــنــغ تــشــيــلــني، وكـــو مــــورو، وتــيــان هـــان، وكــاوشــني 
جــيــان، ولـــوشـــون، فــيــمــا قــامــت بــنــقــل الــنــصــوص إلــى 
العربية سّت مترجمات شاّبات، ُهّن: أسماء مصطفى 
عــيــطــة، وديــنــا تــهــامــي، وســــارة عــــّزت، وبــســمــة طـــارق، 
ورانــيــا فــتــحــي، ويــاســمــني شــــوري، بــإشــراف وتقديم 
مــحــســن فــرجــانــي، الــــذي يـــقـــّدم فـــي نــّصــه الــتــقــديــمــي 
وأبرز  يمّيزه،  وما  الصيني،  للمسرح  تاريخيًا  سياقًا 

القضايا التي تشغله.

ميدا،  دومينيك  االجتماع  علم  فــي  الفرنسية  للباحثة 
الذي  »مــا  العمل، ضمن سلسلة  كتاب  صــدر حديثًا 
ـــشـــرف عــلــيــهــا »مــطــبــوعــات فــرنــســا 

ُ
أعــــرفــــه؟«، الـــتـــي ت

نظرة  إلقاء  إلــى  العمل  بــاريــس. يسعى  في  الجامعية« 
جـــديـــدة عــلــى ظـــاهـــرة الــعــمــل »الـــتـــي يــتــمــحــور الــبــنــاء 
أسئلة من  عــن  اإلجــابــة  ويــحــاول  االجتماعي حولها«، 
الــدور املهّم في   دائمًا هــذا 

ّ
قبيل: هل كــان العمل يحتل

الــيــوَم نــظــرة جديدة  ــعــاصــر 
ُ
ن حــيــاة املجتمعات؟ وهــل 

إلى العمل وقيمته؟ وهل نتوّجه نحو صَيغ جديدة من 
ل هذه الصَيغ 

ّ
الشغل، وإن كان األمر كذلك، فهل تشك

 معها؟
ً
امتدادًا ألساليب العمل القديمة أو قطيعة

م الوثائق العثمانية صورًة واقعيًة عن بدايات الُحكم العثماني  تقدِّ
لة مّما يكسبها ِمصداقيّة كبيرة. ولكن لألسف  لتونس، ال صورة ُمجمَّ
تقُف وثائق هذا الُمجلّد عند نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميالدي، وهو ما يُحّفز على األمل بأن يقوم الجيل الجديد من 
الباحثين بنشر المزيد من الوثائق عن تونس خالل القرون الالحقة، كي 

تكتمل صورة البلد األكثر استقالًال عن إسطنبول.

في انتظار جيل جديد

نظرة أولى

فاضل بيات  صورة موضوعية عن السياسة والمجتمع

في المجلد العاشر من سلسلة »البالد العربية في الوثائق العثمانية«، 
المؤرخ  يستكمل  إسطنبول،  في  »إرسيكا«  مركز  عن  حديثًا  الصادر 
العراقي فاضل بيات مشروعًا بدأه عام 2010، حيث يجمع هذه المرّة 

قرابة 120 وثيقة حول تونس معظمها من »دفاتر المهّمة«

المؤرخ العراقي فاضل بيات
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


